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Nummer 50           12e jaargang            februari 2008 
 

 
Bestuurssamenstelling: 
 
Johnny Bos [voorz]   
Greveling 245 
tel. 468474 
 
Piet Koopmans [penningm] 
Eppinge 4 
tel. 491446 
 
Gerrit Meijers [secr.] 
Greveling 2 
tel. 491274 
 
Janka van den Berg [2e pen] 
Greveling 1 
tel. 491095 
 
Annemoon van Liebergen 
[lid] 
Greveling 183 
tel. 492018 
 
 Hebbo Smit [v.v.] 
Greveling 91a 
tel. 323989 
 
Er is nog een vacature 
Wie durft deze uitdaging 
aan? 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie:  
 
Het redactieteam 
wordt gevormd door: 
Janka van den Berg en 
Gerrit Meijers. 
 
Het redactieadres is geves- 
tigd bij Gerrit Meijers, 
Greveling 2, Annerv.kanaal, 
tel. 491274 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst 6 januari 2008 

Veel dorpsgenoten gaven gehoor aan de uitnodiging van het bestuur van Vereniging 
Dorpsbelangen, om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. De opkomst stijgt per jaar,  
nu waren er zo’n 50 mensen. 
Een gezellige mogelijkheid ook voor nieuwe inwoners om elkaar te leren kennen. 
Het was een sfeervolle middag mede door de inzet van de medewerkers achter de bar. Het 
komende jaar hopen we nog meer Avk-ers te kunnen verwelkomen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws en info van obs De Badde 

 

De veiligheid van de kinderen 
Regelmatig horen we van ouders dat er te hard wordt gereden in Annerveenschekanaal. Wilt u 
allemaal rekening houden met de 30-kilometer zone die voor de school geldt?  
In de rest van het dorp wordt ook harder gereden dan is toegestaan. 
Houdt rekening met de kinderen. Spreek anderen aan als ze te hard rijden! 
Kinderen zijn impulsief en kunnen soms zo maar oversteken.  
 

Voorleesdag met de burgemeester en Sem Schilt 
Voorlezen is voor kinderen belangrijk voor hun taalontwikkeling. De burgemeester kwam woensdag 
23 januari voorlezen voor de groepen 1 t/m 5 en had zijn burgemeestersketting meegenomen.  
De dag erna kwam Sem Schilt bij de bovenbouwkinderen voorlezen. Hij is 2.12 m groot!  
Hij had zijn ‘K1 belt ‘ meegenomen.  
Het waren bijzondere voorleesmomenten.  
 

Website De Badde 
De website van De Badde is opnieuw ingericht. Op de website vindt u allerlei informatie over de 
school. www.badde.picto.nl  

Infobulletin 
Veel dorpsbewoners ontvangen het infobulletin van de school. Wilt u ook graag een exemplaar 
ontvangen, dan kan dat via e-mail.  
Helaas kunnen we uit kosten overwegingen het infobulletin niet huis aan huis bezorgen.  
 

Onderhoud 16 februari MFC en pleinen 
Op zaterdagochtend 16 februari willen we het MFC gebouw en de pleinen een grote 
schoonmaakbeurt geven. Wilt u helpen? Geef u dan op bij Gezienus Menninga of Annet Eling.  
We beginnen om 9.00 uur.  

Musical 
In het vorige Krinkie stond al iets over de musical. Donderdag 24 april in het MFC zal de musical 
Koning Nors opgevoerd worden door de kinderen van groep 1 t/m 8. U bent allen van harte 
welkom. U ontvangt hiervoor nog een officiële uitnodiging.  

Team De Badde 
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Oproep                                     Oproep                                  Oproep 
 Inwoners: 
Op dinsdag 25 maart a.s. houdt de Vereniging Dorpsbelangen haar jaarvergadering. 
Ook dit jaar staat het punt bestuursverkiezing op de agenda. Nog steeds kampen we met 
onderbezetting t.a.v. bestuursleden. Daarom doen we een dringend beroep op de  
inwoners van Annerveenschekanaal om zich beschikbaar te stellen voor een 
bestuursfunctie. Dus blijf niet aan de zijlijn staan maar doe mee. 
Wil je eerst een informeel gesprek over wat we aan het doen zijn en wat het inhoud, dat 
kan ook. Bel één van de bestuursleden en maak een afspraak. 

Johnny Bos, voorzitter 
Regio- en/of H/S krant 

Voor de inwoners, die graag op de hoogte willen blijven wat er zoal op gemeentelijk 
niveau aan de andere kant van de Semslinie gaande is, heeft het bestuur van Vereniging 
Dorpsbelangen een brievenbus aan het brugwachterhokje, ter hoogte van Greveling 1, 
bevestigd. ’s Woensdags is de Regiokrant na 19.00 uur af te halen. Mocht de brievenbus 
leeg zijn dan graag even melden bij Piet Koopmans of Gerrit Meijers. 
Er zijn nu ruim voldoende Regiokranten beschikbaar. 
 

REDERIJKERSKAMER GREVELINK SPEELT 
zaterdag 15 maart 2008, aanvang 20.00 uur in café ’t Keerpunt in Spijkerboor. 

‘OPEENS VERLEDEN ZOMER’ 
van Tennessee Williams. Entree € 6, dansen na. 
Centrale thema in dit avondvullende stuk is ‘waarheid’. Het laat de tegenstrijdige 
waarheden zien van de verschillende personages. Violetta en haar zoon waren beroemd, 
ze logeerden in het Ritz, ze huurden een huis in Biarritz, altijd stonden ze in de belang-
stelling. Violetta adoreerde haar zoon Sebastiaan. Elk jaar maakte hij een gedicht en 
hiervoor reisden ze samen naar verre oorden om inspiratie op te doen.  
Behalve verleden zomer! 
Door ziekte van zijn moeder vroeg Sebastiaan aan zijn nicht Catherina om haar plaats in 
te nemen. Die zomer was Catharina getuige van Sebastiaan's dood. Deze traumatische 
ervaring doet haar in een inrichting belanden, maar zij blijft het verhaal vertellen van wat 
zij heeft gezien. De tante, moeder en broer van Catherina hebben ieder hun eigen belang 
om dat verhaal in de doofpot te stoppen. 
Een stuk met humor, met ernstige momenten en met dubbele lagen. We hopen u 
hiermee een plezierige avond te kunnen bezorgen. Voor vragen over de voorstelling of 
over onze vereniging kunt u contact opnemen met:   
Johan Brouwer, Greveling 163, tel 491262, of Margriet Eilander, Greveling 43, tel 492324 
 

Vandalisme op het voetbalveld 
Er worden met enige regelmaat vernielingen aangericht op en bij het voetbalveld. 
Dit kost de voetbalvereniging handenvol geld. De politie is inmiddels op de hoogte 
gebracht van deze vernielingen. Het bestuur van v.v. Hermes Avk wil hierbij de inwoners 
vragen alert te zijn en verdachte omstandigheden z.s.m. door te geven aan het bestuur. 
 

Paasvuur 
Ook dit jaar gaan we weer een paasvuur organiseren op de bekende locatie aan de 
Polderweg. Vanaf vrijdag 21 mrt 14.00-17.00 uur en zaterdag 22 mrt. vanaf 10.00-15.00 
uur is er gelegenheid de takken te brengen. Op 2e Paasdag 24 maart 2008 zal het 
paasvuur  weer worden aangestoken door de schooljeugd. Tijdens het branden is er 
gelegenheid even bij te praten onder het genot van een kopje koffie/thee etc. 
aangeboden door de Vereniging Dorpsbelangen.  
 

Jaarvergadering 
De jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelangen is vastgesteld op 
dinsdag 25 maart 2008 in MFC De Badde, aanvang 20.00 uur. 
 

DAUWTRAPPEN 
Op Hemelvaartsdag 1 mei 2008 gaan we weer Dauwtrappen. Opgave 
kan bij het bestuur of aan de bar in het MFC. Nadere mededelingen 
volgen. 

 
KNAPZAKROUTE: 

De nieuwe Knapzakroute is te koop 
voor slechts € 3.60 bij Gerrit Meijers en 
Piet Koopmans. Ook de dorpsvlag is 
hier te koop, slechts € 12,50. 
 

v.v. Hermes Avk:  
             7 mrt. klaverjassen en sjoelen 
           15 mrt. klaverjassen en sjoelen 
             4 april klaverjassen en sjoelen 
           19 april klaverjassen en sjoelen 
 

Boek 
Van Annerveense Compagnie tot 
Annerveenschekanaal. 
In te zien en verkrijgbaar bij . 
Piet Koopmans, Eppinge 4 en 
Gerrit Meijers, Greveling 2. 
De prijs: slechts € 35,- 
 

Feestcommissie FC 2000 
De volgende oud ijzer actie staat voor 
het voorjaar van 2008 gepland. 
Contactpersoon Luc Tieben, tel. 
491204 

 
Oud papier actie “De Badde” 

Zaterdag 8 maart 2008 13.30 uur. 
Dinsdag  22 apr. 2008 18.30 uur. 
 Dinsdag 13 mei 2008 18.30 uur 

 
Copy 

 
Kopij voor ’t Krinkie Spaien no. 51 
moet vóór 4 apr. 2008 worden  
ingeleverd bij het redactieadres. 

 
De website 

Ook uw vereniging kan zijn gezicht 
laten zien op: 
  www.annerveenschekanaal.info  
 

SNELHEID 
Matig uw snelheid tijdens het 
rijden over het dorp.  
Denk aan de 30km zone. 
Vertrek 5 à 10 minuten eerder. 
Wees heer/dame in het verkeer 
 
KALAMITEITEN/STORINGSNUMMERS 
van de Gemeente: 
       0592-267733  [24 uur per dag]  
Van ESSENT: defecte straatverlichting 
Tel:  0800-3366112  keuze 2 [gratis] 
Bij storing aan het netwerk:  
038-8516110 
Milieuklachten: 0592-365303 
Wijkagenten: tel.: 0900-8844 


